


• Adwent to okres obchodzony w kościołach 
chrześcijańskich, który rozpoczyna się od 
pierwszych nieszporów w I niedzielę Adwentu, 
przypadającą cztery tygodnie przed Świętami 
Bożego Narodzenia (tj. między 27 listopada  
a 3 grudnia). 

• Adwent trwa do Wigilii Bożego Narodzenia, 
czyli do 24 grudnia. 
 



 
• Adwent jest oczekiwaniem na powtórne 

przyjście Chrystusa, ale żeby go godnie przeżyć 
każdy wierny musi poświęcić czas na 
modlitwę, post i jałmużnę.  

• Adwent jest okresem oczekiwania w ciszy  
i przygotowania, dlatego Kościół katolicki 
zachęca do udziału w rekolekcjach, dniach 
skupienia oraz przystąpienia do sakramentu 
pokuty i pojednania.  

 

 



• Okres ten nie jest czasem pokuty w takim 
wymiarze jak Wielki Post, ale posiada swoisty 
charakter refleksyjny. 

 

• Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane 
w tym okresie o świcie msze, zwane Roratami. 

 



• Są to msze święte ku czci Marii Panny, na 
pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od Archanioła 
Gabriela zwiastującego, iż zostanie Matką Syna 
Bożego.  

• Roraty są odprawiane o wschodzie Słońca.  

• Charakterystycznym elementem Rorat jest 
zapalanie specjalnej świecy ozdobionej białą 
wstęgą. Świeca ta umieszczana jest w pobliżu 
ołtarza jedynie w Adwencie. Symbolizuje 
Najświętszą Maryję Pannę. 



• Współcześnie z uwagi na udział dzieci  
i młodzieży Roraty odprawia się często 
wieczorem. W niektórych parafiach dzieci 
przychodzą na msze roratnie z zaświeconymi 
lampionami.  

• W Kościele katolickim w  I niedzielę Adwentu 
rozpoczyna się nowy Rok Liturgiczny. 

 
 



• Adwent, z punktu widzenia liturgii Kościoła 
katolickiego, można podzielić na dwa okresy: 

 
- od początku Adwentu do 16 grudnia   
(czas szczególnego oczekiwania na powtórne 
przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów); 
- od 17 grudnia do 24 grudnia  
(czas bezpośredniego przygotowania do 
Uroczystości Narodzenia Pańskiego). 



• Wieniec adwentowy będący przejawem 
ludowej, domowej pobożności wykonany jest 
z gałązek iglastych z czterema świecami, które 
zapala się kolejno w każdą niedzielę. 
 



• Zapalanie świec oznacza czuwanie i gotowość 
na przyjście Chrystusa.  
Wiąże się to ze słowami Chrystusa, który 
określał siebie mianem "światłości świata". 
 



• Pierwsza świeca - symbol przebaczenia przez 
Boga nieposłuszeństwa Adama i  Ewy wobec 
Niego. 
Druga świeca - symbol wiary  patriarchów 
Narodu Izraelskiego jako wdzięczność za dar 
Ziemi  Obiecanej. 
Trzecia świeca – symbol radości króla Dawida, 
który celebruje przymierze z Bogiem. 
Czwarta świeca - symbol nauczania proroków, 
głoszących przyjście Mesjasza. 

 



• W Wigilię Bożego Narodzenia wszystkie palące 
się świece stanowią symbol bliskości 
"przyjścia" Jezusa. 

•  Światło świec w wieńcu oznacza nadzieję.  

• Zieleń stanowi symbol trwającego życia.  

• Natomiast kształt kręgu symbolizuje wieczność 
Boga, który nie ma początku ani końca, oraz 
wieczność życia Chrystusa. 
 
 



• Wieniec adwentowy jest symbolem 
wyczekującego w miłości i radości Ludu 
Bożego. 
Stanowi także symbol zwycięstwa i godności 
królewskiej.  
Jest formą hołdu dla oczekiwanego Chrystusa 
jako Zwycięzcy, Króla i Wybawiciela. 

 



• https://www. bing.com/images/search?q=wieniec+adwentowy&qpvt= 
Wieniec+adwentowy &tsc=ImageHoverTitle&form=IGRE&first=1 

• https://www.se. pl/wiadomosci/polska/adwent-co-jest- na-czym-polega-kiedy-sie-
rozpoczyna-znaczenie-adwentu-aa-ry56-8uY7-67By.html 


